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  الف ) فضاي آزمايشگاه 

  فضاي مورد نياز  رديف
 ابعاد / متر مربع

تا ميانگين پذيرش (
  نمونه در روز) ١٥

  ابعاد / متر مربع
ميانگين پذيرش (

نمونه در  ٣٠تا  ١٥
  روز)

  ابعاد / متر مربع
ميانگين پذيرش (

نمونه  ٣٠بيش از 
  در روز)

١  
 ، و كشت تهيه اسميرمراحل آماده سازي نمونه ، اتاق كار (

  رنگ آميزي و انكوباسيون )
١٦-٢٤   ١٢-١٨   ١٢-١٥   

  ١٢  ١٢  ٩  اتاق شستشو و سترون سازي  ٢

  ١٢  ٩  ٦  اتاق ميكروسكوپي  ٣

  ٩  ٩  ٩  اتاق محيط سازي  ٤

  ٦  ٦  ٦  اتاق پذيرش و جوابدهي  ٥

  اتاق انكوباسيون  ٦
 انكوباتورالزم ندارد(
º٣٧ (  

الزم 
ندارد(انكوباتور 

º٣٧ (  
٦  

 

  مي باشد . الزاماتتميز جزو  بخش هاياز آزمايشگاه آلوده  بخش هايمجزا بودن 

  

  ) نيروي انساني ب

 ١٥(تا تعداد  ميزان تحصيالت  رديف
  نمونه در روز)

 ١٥تعداد(بين 
نمونه در  ٣٠تا 

  روز)

تعداد(بيش از 
نمونه در  ٣٠

  روز)

  يك نفر  يك نفر  يك نفر  *كارشناس يا كارشناس ارشد آزمايشگاه (بعنوان سوپر وايزر)   ١

  چهار نفر  سه نفر  دو نفر  *كاردان يا كارشناس آزمايشگاه   ٢

  يك نفر  يك نفر  يك نفر  نيروي خدمه  ٣

  

آموزشي مربوطه را در يكي از هاي داراي سابقه كار مفيد در اين زمينه بوده و دوره پرسنل الزم است * 

  . مراكز معتبرگذرانده باشند
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   تجهيزات ) ج

  تجهيزات مورد نياز  رديف
نمونه در  ١٥(تا  تعداد

  روز)
 ٣٠تا  ١٥تعداد(بين 

  نمونه در روز)

 ٣٠تعداد(بيش از 

  نمونه در روز)

١  
  (هود خارجي) B II 2هود ميكرو بيولوژي كالس

  
  دستگاهدو   دو دستگاه  دو دستگاه

  يك دستگاه  يك دستگاه  يك دستگاه  )داخل جهت محيط سازي توليد(II هود كالس   ٢

٣  

  شاخه ٢٠تا  ١٢ سانتريفيوژ 

و باكتهاي در  ميلي ليتري ٥٠(مخصوص لوله هاي فالكون 
  )پوشدار

  دو دستگاه  دستگاهيك   يك دستگاه

٤  
  يا كواگوالتور فن دار فور

  (جهت منعقد كردن محيط كشت) 
  ليتري يك دستگاه ٤٦٠  ليتري يك دستگاه ٢٥٠  ليتري يك دستگاه ١٢٥

  دستگاهيك ليتري  ٧٥  اتو كالو  ٥
  ليتري يك دستگاه ١٢٥

  ليتري يك دستگاه ٧٥

  ليتري  يك دستگاه ٣٠٠

  ليتري يك دستگاه ٧٥

  دو دستگاه  دو دستگاه  دو دستگاه  ميكسر  ٦

  يك دستگاه  يك دستگاه  يك دستگاه   ديجيتالترازوي   ٧

٨  
  يخچال

  نگهداري محيطهاي كشت) _(نمونه گيري 
  دستگاه سه   دو دستگاه  دو دستگاه

٩  
  پرتابل  UVوپايه المپ

  جهت آلودگي زدائي فضاي كاري
  دستگاهسه   دو دستگاه  يك دستگاه

  يك دستگاهليتري  ٢٥٠  درجه ٣٧انكوباتور   ١٠
  ليتري يك دستگاه ٤٦٠

  يا اتاق انكوباسيون

اتاق  ليتري  يا ٧٥٠
  انكوباسيون

  يك دستگاه  يك دستگاه  يك دستگاه  دستگاه آب مقطر گيري  ١١
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